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És de rigorosa justícia emancipar l'Ensenyament de tot estrany poder, i convertir-lo en una  

funció social, sense altra llei que la lliure indagació i professió de la veritat. 

(Nicolás Salmerón )

 



1. INTRODUCCIÓ
1.1. Marc Legal

Aquest projecte de direcció està elaborat en el marc del concurs de mèrits per a la selecció  

de  director/a  dels  centres  educatius  dependents  del  departament  d'Ensenyament  que 

estableix la resolució ENS/2788/2016 de 30 de novembre, de la direcció dels centres públics  

i del personal directiu professional docent, i el decret d'autonomia de centre 102/2010, de 3  

d'agost. Per a la realització d'aquest s'ha consultat el projecte de direcció original, els eixos 

fonamentals del PEC en construcció (incloent, les NOFC, el PLC, El Pla d'Acollida, el Pla 

d'Atenció a la Diversitat i el Pla TAC). Així mateix, s'ha considerat la PGA del curs 16-17 com 

PdD del període extraordinari de direcció actual (curs 16-17) i l'AVAC dels cursos 14 – 15  i  

15 – 16.

1.2. Justificació de la candidatura

Vaig començar amb la direcció de  l'Escola Les Franqueses II  fa vuit  anys.  Avui,  8 anys 

després, el repte de crear una escola des de zero l'hem aconseguit i ara l'escola ja és una 

realitat ferma i amb nom propi en el nostre municipi: l'Escola Colors. 

El  treball  incansable  que  s'ha  realitzat  durant  aquests  anys  amb  tots  els  companys  i 

companyes que han passat, i els que encara hi són, les famílies, altres directius d'escoles 

properes  i  l'entorn  (administració  local  i  educativa,  associacions..)  m'han  ajudat  a 

desenvolupar un estil de direcció professional basada en un  lideratge compartit de la qual  

n’estic molt orgullosa. 

El  projecte  de  direcció1 que  presento  a  continuació,  té  com objectiu  principal  servir  de 

continuïtat, reflexió i millora del que va representar en un primer moment el projecte original. 

És a dir, aquest projecte preten   consolidar els eixos fonamentals del Projecte Educatiu de 

Centre2 de  l'escola:  ESCOLA EN  VALORS  I  ESCOLA PLURILINGÜE  i  millorar  en  tots 

aquells aspectes que la diagnosi del centre realitzada actualment valori com a necessaris. 

Per a aconseguir els objectius que planteja aquest PdD poso a disposició del centre tota la 

meva experiència i formació i compto amb els coneixements tècnics, metodològics i humans 

de tot l'equip de direcció ampliat, equip de coordinació i equip docent que m'acompanyaran 

en aquest trajecte. 

1 Projecte de Direcció: PdD en endavant.

2 Projecte Educatiu de Centre: PEC en endavant.
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Així, aspiro, de forma compartida i consensuada amb aquest equip a presentar un projecte:  

• Real: contextualitzat en el moment actual i les nostres circumstàncies

• Flexible: dissenyat per adaptar-se als canvis i a les noves necessitats

• Ambiciós: no volem fer un projecte impossible, però si que ens motivi a avançar 

pedagògicament en els plantejaments originals

• Útil: tindrà elements d’autoavaluació i una programació pels propers 4 anys

• Compartit:  ha  nascut  de  la  voluntat  de  tot  l'equip  i  la  comunitat  de  donar 

estabilitat al nostre centre. Es reafirma en la  importància de la participació de 

tots els membres de la comunitat educativa (mestres, alumnes, pares i mares i 

personal no docent) com a part del procés educatiu.

Aquest  projecte  parteix  d’un  plantejament  institucional  emmarcat  en  un  PEC encara  en 

construcció (objectiu prioritari de la Programació General Anual3 del curs 16-17) però basat 

en l'evolució i reptes aconseguits des del 2008.

Després d'un moment de reflexió i aturada com a comunitat educativa, provocada per la 

finalització d'una etapa en la vida de l'escola, es va detectar des de l'equip la necessitat de  

crear espais de comunicació i relació en el marc d'una bona convivència i per a tots els  

agents  de  la  comunitat.  Així,  per  donar  resposta  a  aquesta  necessitat,  durant  el  primer 

trimestre del curs 16 – 17, s'ha realitzat una diagnosi molt exhaustiva en aquest àmbit  i  

aquesta ens ha donat eines de coneixement objectiu dels nostres punts forts i de millora en  

aspectes tan capdals per al foment del bon clima de centre com la participació, la informació  

i la comunicació, la formació de docents i famílies, l'acollida, la resolució de conflictes, la 

carta de compromís...

És, doncs, a partir dels objectius del Departament d’Ensenyament, de les bases del nostre 

PEC en construcció i creixement i de la diagnosi indicada, que s’han establert uns objectius 

operatius amb les corresponents estratègies, activitats, actuacions i indicadors de progrès i  

procés. Tots ells permetran la millora pedagògica, organitzativa i relacional de l'escola en els 

propers quatre cursos. L'Equip de Direcció Ampliat, el Claustre, el Consell Escolar, l’AMPA, 

les famílies i en conseqüència els nostres alumnes seran els agents i els objectes als quals,  

en cada cas, va dirigit el present PdD.

3Programació General anual. PGA en endavant.
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

L’Escola Colors és una escola pública, laica, catalana, inclusiva, amb uns fonaments basats 

en l’educació en valors,  amb un tractament plurilingüe de les llengües i  oberta a tota la  

comunitat educativa. 

2.1. Missió, Visió i valors de l'Escola Colors

Missió: entenem l'escola com el lloc on mestres i famílies "ensenyem a ser" amb emocions, 

justícia,  llibertat  de criteri,  respecte a la diferència i  a  la  diversitat  valorant  la cultura de 

l'esforç individual i col·lectiva i del treball ben fet amb cooperació i solidaritat.

L'Escola Colors afavoreix metodologies que tenen en compte la inclusió des de totes les 

seves vessants.  Reivindiquem la  participació i  el  valor  dels  pares i  mares com a actors 

indispensables en el fet d'educar i de "fer escola", obrint-la a l'entorn per facilitar l'intercanvi  

continu de formació i informació entre els seus integrants i el municipi. A més, acceptem els 

reptes actuals d'interculturalitat i plurilingüisme d'una societat que acull i valora identitats i 

veus múltiples des del  respecte de la història i  les cultures, i  en el  reconeixement de la 

igualtat intrínseca de totes les llengües.

Visió: Som una comunitat educativa que es vol consolidar i vol fomentant el seu treball i les 

seves relacions personals i professionals en un Projecte Educatiu basat en l'educació en 

valors i l'aprenentatge de les llengües des d'una perspectiva plurilingüe; educant els nostres 

nens  i  nenes  "  a  saber  ser";  entenent  que  per  a  aconseguir-ho,  s'ha  de  potenciar  la 

responsabilitat  i  participació  de  les  famílies  i  altres  membres  de  la  comunitat  educativa 

(personal  no  docent,  PAS,  vetlladors/es,  monitors/es..)  que  puguin  ajudar  en  el  procés 

formatiu de l’alumne. Volem aconseguir: 

• Promoure  una  educació  integral  de  l’alumnat  amb  la  finalitat  que  siguin  persones 

solidàries, dialogants, respectuoses, autònomes, tolerants i compromeses amb l’entorn i 

la societat. 

• Impulsar les llengües com a vehicle de comunicació amb un tractament metodològic,  

específic de l'ensenyament/aprenentatge de les llengües (metodologia AICLE-CLIL4).

• Progressar en la millora contínua dels resultats acadèmics dels nostres alumnes.

4 Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, 

CLIL.
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Valors:  l'escola  estimula  en  els  alumnes  un  conjunt  de  valors  propis  d'una  societat 

democràtica,  els  quals  es  poden resumir  en un compromís  ferm amb l'ús de  la  llengua 

catalana com a llengua vehicular i de comunicació; en entendre l'escola com a espai que 

accepta i  valora les diferents llengües, identitats i  cultures en ella presents; que fomenta 

l'autonomia personal, l'esperit crític  i el respecte a la diferència de tots els individus.

L’Escola  Colors  vol  transmetre  un  compromís  amb  la  cultura,  la  llengua  catalana  i  la 

integració de tots els seus membres. Vol afavorir  metodologies que tinguin en compte la  

inclusió,  la  participació,  la  democràcia  i  la  responsabilitat  de  tots  els  membres  de  la  

comunitat educativa. Tots junts eduquem i fem escola. 

3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE

3.1. Anàlisi de l’entorn i del centre. 

El barri de Bellavista va néixer durant els anys 60 a causa del “boom“ demogràfic i l’arribada 

massiva d’immigrants arribats d’Andalusia i Aragó. És un barri on la llengua vehicular és el  

castellà.

El barri de Bellavista, així com tot el municipi de Les Franqueses del Vallès, va rebre una 

segona onada d’immigració durant els últims anys de la dècada dels noranta i principis dels 

2000,  procedent  de països del  nord  d’Àfrica  i  sud Amèrica.  Aquest  fet,  així  com el  seu 

creixement urbanístic i  la bonança econòmica, fan créixer el  poble i  el  barri.  El  poble va 

passar de tenir dues escoles de primària i un institut de secundària a disposar, en un període 

de cinc anys, de quatre escoles: Joan Sanpera, Bellavista-Joan Camps, Guerau de Liost i 

Camins. També cal afegir un nou institut, tenint ara l‘IES Lauro i el Til·ler. 

L’Escola Colors, la de més recent creació al municipi, va ser creada el curs 2008-2009 i va  

ser assignada al barri de Bellavista. 

L'alumnat de la nostra escola està format en gran part pels fills i filles de famílies joves que  

són fills de la primera immigració de Bellavista i,  en menor mesura, d'  alumnes d'origen 

nouvingut,  procedents  de  l'Àfrica  Subsahariana  i  el  Marroc.  Actualment  s'ha  reduÏt  la 

incorporació  d'alumnat  nouvingut  a  l'escola  procedents  directament  dels  seus  països 

d'orígen  i  vénen  majoritàriament  de  localitats  properes  a  les  Franqueses  del  Vallès  per  

millorar la seva situació econòmica, familiar i social (nomadisme de proximitat).

Tenint en compte aquesta realitat demogràfica, cultural, social i llingüística, l'Escola Colors 

pretén  donar  resposta  a  la  complexitat  en  què  està  immersa,  sempre  amb  estratègies 

esdevingudes des dels seus trets  d'identitat fonamentals:
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•  El treball de l'educació en valors més enllà d'una declaració de principis comú a totes les  

escoles  públiques  del  nostre  sistema educatiu.  Un  ensenyament  en  valors  basat  en 

valors  construits,  consensuats  i  compartits  (respecte,  diàleg,  autonomia,  justícia, 

tolerància mútua i equitat). Capaç de fer competents emocional i socialment parlant als  

nostres nens i nenes, mitjançant el desenvolupament integral de la competència social,  

ètic-cognitiva i emocional.

• El tractament de les llengües a l’Escola Colors queda recollit  al Projecte Lingüístic de 

Centre5. Aquesta transversalitat funcional que pretenem en l'aprenentatge de la llengua 

oral i de l'escrita i la relació que ambdues mantenen, també traspassa als aprenentatges 

que es fan en altres llengües. És així com ens trobem treballant parts d'algunes àrees en 

llengua castellana o en anglès. I per això, fem servir el AICLE-CLIL.

"AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las  

materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el  

aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera"  

(Marsh, 1994).

Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació:

“Les competències lingüístiques que tenen un caràcter transversal han de tractar-  

se des de les diferents matèries i, d’acord amb el projecte lingüístic, els centres  

poden impartir continguts de matèries no lingüístiques en una llengua estrangera.

I,  evidentment  té  una  relació  directa  amb  les  competències  bàsiques,  entenent  per 

competència la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements 

adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet 

de  ser  competent  exigeix  més  que  la  simple  adquisició  de  determinats  coneixements  i 

habilitats.  Les  competències  impliquen  la  capacitat  d'utilitzar  aquests  coneixements  i 

habilitats en contextos i situacions diferents. 

És i serà molt important anar conservant els aspectes metodològics de com es porten a 

terme aquests dos pilars perquè donen fonamentació al centre. Estan funcionant bé i calen 

uns anys per acabar de consolidar les tasques i obtenir-ne els resultats. No podem anar 

canviant sinó anar millorant. 

3.1.1 Relació amb l’entorn 

L’escola potencia el concepte d’escola oberta i cedeix els espais escolars a les entitats del  

municipi en col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

5 Projecte Lingüístic de Centre. PLC en endavant.
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L’escola participa en diverses activitats proposades des de l’entorn com ara la col·laboració 

amb el programa de Comunitat i Escola (xerrades amb famílies, tallers, conferències, Festa 

de la  Infància,  Concurs  Literari  Sant  Jordi  de  la  Biblioteca Municipal,  Cantata de 2n de 

primària);   Polítiques Socials  (xerrades amb les famílies nouvingudes i  tallers  de  Català 

“Programa  Vincles”);  Programa  Escolar  de  Promoció  Esportiva  en  col·laboració  amb  el  

Patronat  d'esports;  iniciatives  del  Pla  de  Barris;  la  Cantània  de  5è  de  primària  en 

col·laboració amb el Consell Comarcal i l'Associació Cultural de Granollers; la Donació de 

Sang  que  organitza  4t  de  primària  en  col·laboració  amb  el  Banc  de  Sang  i  Teixits  de 

Catalunya i el Projecte de l'hort a 3r en col·laboració amb l’Associació Harmonia 2.0. 

Altres projectes de col·laboració educativa que promocionen l'ús de la llengua estrangera a 

l'escola: participació en l'English Day i  en el  programa e-Twinning, programa europeu de 

promoció de la relació entre escoles en l'ús de la  llengua anglesa (relacionant-nos amb 

escoles de Romania i Polònia). 

Cal mantenir aquests  projectes i continuar fomentant-los per tal de donar a conèixer l’escola  

i la seva imatge a l’exterior, facilitant l’intercanvi continu de formació i informació entre els 

seus integrants i els centres educatius del seu entorn proper. 

3.1.2. L’escola
L'escola continua en creixement continu des de la seva creació i avui, tot i ser escola d'una  

sola línia, comptem amb grups duplicats i de ràtios que superen els 25 alumnes per classe. 

D'altra  banda,  és  destacable  i  important  el  gran  percentatge  de  diversitat  amb  el  que 

comptem entre el nostre alumnat, tant pel que fa el seu ritme i estils d'aprenentatge, com per  

les seves característiques personals i diferent orígen cultural.  

Aquesta gran diversitat a l'aula i el nombre elevat de proporció alumne-professor (ràtio), fa 

necessària una atenció a la diversitat flexible i creativa.

La col·laboració permanent de l'AMPA, en aquest sentit, així com els acords signats amb 

entitats educatives de l'entorn (instituts i associacions) han estat un element indispensable 

en  la  recerca  dels  recursos  humans  i  materials  necessaris  per  a  desenvolupar  les 

metodologies de treball impulsades al centre. 

Ser una escola d'una línia permet el coneixement de tota la comunitat (alumnes i famílies) 

d'una manera propera i emetent a les seves necessitats.

En l'actualitat la duplicació d'alguns dels seus nivells dificulta la seva organització interna, ja 

que fa necessàries coordinacions de nivells o la creació d'espais d'atenció a les famílies per 

als que no sempre comptem amb l'espai horari necessari. 
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3.1.3. Documents del centre

Malgrat  que és evident  que els documents propis d'un centre són prescriptius i  d'obligat 

compliment, durant aquests vuit anys, ha estat molt important per la nostra comunitat escolar  

assentar els fonaments de l'escola. Hem treballat de valent i hem elaborat, doncs, aquells 

documents en els que es fonamenten el nostre PEC en construcció i els seus mecanismes 

d’avaluació, actualització, i ampliació (si s’escau).

✔ Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

✔ Projecte Lingüístic de Centre (PLC), presentat i aprovat en el curs escolar 2015-2016. 

✔ Carta de compromís educatiu específica per a cada una de les etapes (contractes de 

compromís educatiu i addendes) .

✔ Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD):  L’Escola és una escola inclusiva que vol donar 

resposta  a  la  diversitat  i  les  necessitats  educatives  específiques,  donat  l'elevat 

percentatge  d'aquest  tipus  d'alumnat.  Tenim  una  dotació  de  mitja  jornada  d’una 

mestra d’audició i  llenguatge, més la mestra d’educació especial  i  les hores de la  

logopeda municipal, així com les sessions del CREDA per atendre els alumnes que ho 

requereixin amb la màxima professionalitat i eficàcia. 

✔ Protocols propis d'atenció a l'alumnat amb malalties no comunes.

✔ Relació AMPA / Escola: L'escola és un centre nou i ben equipat. I gràcies al suport de 

l’AMPA s’ha pogut anar dotant de material lúdic i pedagògic però sobretot, de recursos 

TAC per potenciar l’ús de les noves tecnologies. Des del menjador, s’ofereix un servei 

d’acollida al matí i en casos excepcionals també a la tarda. El menjador escolar es 

gestiona des de la direcció del centre. 

✔ Protocols de sortides i colònies.  

✔ Pla de les Tecnologies de l'Aprenentatge i la Informació de Centre (12-18). 

✔ Pla Lector de Centre (PLEC).

Altres que cal acabar i validar:

✗ Pla d’Acollida i integració (PAI) 

✗ Pla d’acció Tutorial (PAT) a l’educació infantil i a primària.
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• Recull de projectes d’innovació educativa i les bones pràctiques (AICLE-CLIL).

• El pla de formació de zona i de centre: elaborat des d'un inici a l'escola i pendent de 

renovar i establir les línies estratègiques de formació permanent interna del centre per 

als propers quatre cursos (actualment Pla de Formació de Centre curs 2009-2012 i 

Pla de Formació de Centre 2012-2016).

3.1.4. Les famílies
Un dels objectius que defineixen l’escola és reivindicar el valor dels pares i mares com a 

elements indispensables en el fet de “fer escola” i educar. 

3.1.4.1. Relació amb les famílies 

Des de l’escola es facilita que els pares puguin tenir un paper protagonista en l'educació dels 

seus fills i filles. Aquests propers cursos caldrà impulsar espais de formació i reflexió (escola 

de pares i mares) en col·laboració amb l'AMPA i donar als delegats i delegades de classe 

major protagonisme.

El centre disposa d’una carta de compromís que firmen les famílies i l’equip directiu. Tenim 

dos models de cartes: una per l’etapa infantil i l’altra per primària. Aquestes, malgrat estan 

actualitzades,  aprovades  i  recollides  a  les  NOF,C  cal  dir,  que  són  poc  conegudes  i 

compartides per la comunitat docent i familiar i caldrà en aquests propers temps donar-les 

protagonisme donada la seva importància. 

3.1.4.2. Relació amb l’AMPA 

La col·laboració de l'AMPA en tots els projectes impulsats per l'escola des de la seva creació 

ha estat  indispensable per l'assoliment de molts dels objectius que s'han portat a terme fins 

el dia d'avui. Caldrà mantenir les reunions periòdiques establertes per fomentar un bon clima 

de relació  i  comunicació,  fent  propostes comunes d'intervenció en aquest  sentit  (Pla  de 

Convivència, Pla de prevenció en la resolució de conflictes; Comissions de Treball...) 

3.1.5. Els alumnes

3.1.5.1. Aspectes socials de l’alumnat 

A l’escola tenim 280 alumnes. La llengua predominant entre els alumnes és el  castellà i  

també  trobem  poques  famílies  de  parla  catalana.  A  l’escola,  en  general,  hi  ha  poca 

immigració  estrangera.  La  població  immigrant  procedeix  de  països  d’origen  nord-africà 

(Marroc) o subsaharià (Senegal i  Gàmbia) i un petit nombre procedents de Sud-Amèrica,  

Rússia i Ucraïna. Hi ha un 23’27% d’alumnes de primària provinents de famílies immigrants i  

un  35%  a  l’educació  infantil.  Aquests  alumnes  estan  ben  integrats  a  l’escola  i  la  seva 

presència constitueix una riquesa d’interculturalitat i de respecte. 
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Les  famílies  d’aquests  països  els  costa  participar  a  l’escola.  La  llengua  que  parlen 

majoritàriament és el berber, l’amazic o el phula. Caldria implementar definitivament la funció 

de la persona LIC a l’escola. Faria de pont i vetllaria durant tot el curs per integrar millor les 

famílies dins les activitats de l’escola. 

INFANTIL CATALÀ CASTELLÀ ÀRAB BEREBER FRANCÈS RUS PHULA AMAZIC 

P3 0 16 3 1 1 0 4 1

P4 4 15 4 0 0 1 2 0

P5 6 13 5 0 0 0 0 1

Total 10 44 12 1 1 0 6 2

PRIMÀRIA CATALÀ CASTELLÀ ÀRAB BAMBARA SONIKÈ RUS FULA ROMANÈS 

1r 3 17 2 1 0 0 2 0 

2n A 6 16 2 0 0 0 1 0 

2n B 2 17 4 0 1 1 0 0 

3r A 5 16 2 0 0 0 2 0 

3r B 2 16 2 0 0 0 4 0 

4t 2 19 2 0 0 0 2 0 

5è 6 14 2 0 0 0 1 1 

6è 5 13 2 0 0 1 1 0 

Total 31 128 18 1 1 2 13 1

El centre té una gran demanda de necessitats educatives de caire socio-econòmiques. En 

l’actualitat,  la  Comissió  Social  de  Centre  atén  34  alumnes  que  presenten  necessitats 

educatives específiques de diferent  tipologia i  amb indicadors de risc social  de diferents 

graus  (només  aquests  representen  el  12,30%  del  total  de  l'alumnat).  Aquesta  situació 

determina unes necessitats a les que cal donar resposta. Cal acompanyar aquest alumnat 

en tots  els àmbits:  personals,  acadèmics i  familiars.  Molts d'aquests alumnes necessiten 

també  una  atenció  pedagògica  específica  i  un  seguiment  concret  per  part  de  diferents 

professionals externs (EAP, CREDA, CEDIAP, CSMIJ).

3.1.5.2. Responsabilitats dels alumnes a l’escola 

L’escola potencia un treball cooperatiu, de participació i de responsabilitats entre els seus 

alumnes. Aquest aprenentatge es porta a terme a partir de diferents treballs i/o projectes que 

cal continuar fomentant. Les activitats que ens defineixen en aquest sentit són: 

• Delegats de curs (CS): els delegats recullen les diferents propostes que sorgeixen 

des de les tutories per part dels seus companys i companyes, les traslladen a l'Equip 

de Direcció i en la mesura del possible aquest realitza les accions proposades per 

millorar aspectes de l’escola. 

Els delegats es reuneixen amb la direcció amb una temporalització no tancada. 
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• Tutories  individualitzades  (CM i  CS):  es  porten  a  terme de manera  sistemàtica 

durant tot el curs i s'atenen a tots els alumnes oferint-los un espai de relació i vincle 

amb el seu tutor o tutora.

• Apadrinament lector: Els alumnes de 6è fan de padrins als alumnes de 1r i la classe 

de 5è tenen de fillols als nens i nenes de P5. Aquest apadrinament té com a objectiu  

fomentar l’aprenentatge entre iguals i les relacions personals. 

• Reciclatge d’envasos per part de Cicle Inicial: els alumnes de primer i segon van a 

buscar els envasos a les aules d’educació infantil  un cop a la setmana i ho van a  

llençar al contenidor d’envasos situat al pati de primària. Aquesta activitat cal revisar-

la i millorar-la. 

• Activitats d'aprenentatge-servei a la comunitat: Projecte de l’Hort (alumnat de 3r). 

Campanya Donació de Sang (alumnat de 4t) i la preparació de la Jornada de Portes 

Obertes (alumnes de 5è).

• Assemblees generals: espais de trobada i reflexió compartida on mestres i alumnes 

posem en comú idees i projectes importants de la vida diària de l'escola. 

3.2 Reflexió i anàlisi sobre resultats i tendències 

• Competències Bàsiques de 6è.

El curs 2014-2015 va ser la primera promoció que va sortir de l’escola. Va ser un grup on els  

alumnes  es  van  anar  incorporant  progressivament  durant  els  anys.  Els  resultats  de  les 

proves de competències bàsiques van resultar per sota de la mitjana de Catalunya i, fins i  

tot, sota la mitjana de les escoles del mateix nivell de complexitat. Aquests resultats eren fruit  

de les característiques del grup. Els resultats de la promoció del curs 2015 -2016, són molt 

superiors als de la promoció anterior,  apropant-se a la mitjana de Catalunya i,  fins i  tot,  

superant-la en algunes àrees.

L'anàlisi dels nostres resultats correspon al nostre històric, el qual és només de dos cursos.  

Atès que els resultats responen totalment a circumstàncies generacionals (a la baixa el curs 

2014 – 2015 i resultats a l'alça el curs 2015 -2016), veiem molt interessant fer una mitjana  

d'ambdós resultats per extreure les conclusions pertinents en quant a la nostra evolució.  

Valorem molt interessant fer una mitjana d'aquest resultats tan dispars, la qual cosa ens 

permetrà tenir un resultat més fidedigne o realista de la situació actual del centre envers els 

resultats de Catalunya del mateix nivell de complexitat . 
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En els diagrames de barres que mostrem a continuació, fem la comparativa per cursos dels 

nostres resultats i també la comparativa de la mitjana de tots dos cursos (curs 2014 – 2015 i  

curs 2015 – 2016) amb els resultats de la mitjana de Catalunya. Aquesta comparativa es fa  

amb el percentatge d'alumnat que es troba en la franja mitja de resultats. Hem decidit treure 

els dos pols extrems, tant el nivell baix com l'alt per veure la mitjana dels resultats.

Veiem que fent  la  mitjana aritmètica dels dos cursos del  nostre històric,  els resultats 

s'apropen molt als resultats de Catalunya. Analitzem que, fins i tot, són superiors en el cas 

de la Comprensió Lectora en llengua catalana i  la Comprensió lectora en llengua anglesa. 

També són superiors en dos dels tres blocs de continguts de l'àrea de matemàtiques 

(numeració i càlcul i relacions i canvi). 

A nivell global, els resultats del curs 2015 -2016 són superiors als resultats de Catalunya  

però no es volem quedar únicament amb aquest resultat tan satisfactori, volem ser realistes 

amb els resultats del nostre històric i veiem que tenim un marge de millora, petit, però marge  

de millora.

RESULTATS COMPARATS DE LES TRES LLENGÜES DE TREBALL6

Percentatge d'alumnat que es troba en la franja mitja d'assoliment (assoliment mitjà alt + 

assoliment mitjà baix) de les CB (àmbit matemàtic). Es fa la comparativa entre el percentatge 

del  centre  del  curs  2014-15,  curs  2015-16,  la mitjana dels cursos 14-15 i  15-16 i  el 

percentatge de Catalunya del curs 2015-16.

COMPARATIVA DE LES TRES LLENGÜES DE LÀMBIT LINGÜÍSTIC

PER DIMENSIONS: Dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.

6 Resultats recollits per la Inspecció educativa del nostre centre i el Consell Avaluador de Catalunya.
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA.
Percentatge d'alumnat que es troba en la franja mitja d'assoliment (assoliment mitjà alt + 

assoliment mitjà baix) de les CB (àmbit matemàtic). Es fa la comparativa entre el percentatge 

del  centre  del  curs  2014-15,  curs  2015-16,  la  mitjana  dels  cursos  14-15  i  15-16 i  el 

percentatge de Catalunya del curs 2015-16.

PER BLOCS DE CONTINGUTS: Numeració i càlcul, Espai i Mesura, Relacions i Canvi.

ÍNDEX D'ALUMNES QUE SUPEREN LES COMPETÈNCIES:  prova de 6è de primària 
(globals) 
Mitjana  dels  cursos  14-15  i  15-16  amb  el  percentatge  d'alumnat  que  assoleix  les 

competències: prova de 6è de primària (globals). Comparativa amb l'índex de Catalunya del 

curs 2015 – 2016.

• Proves diagnòstiques de 3r de primària. 
En el cas dels resultats de les proves diagnòstiques de 3r de primària, ens trobem amb la  

mateixa casuística que amb els resultats de les proves de Competències bàsiques de 6è. El 

curs 14-15 van ser molt satisfactoris, per sobre de la mitjana de Catalunya, ja què responien 

a un treball sistemàtic d’activitats competencials i, alhora també responien a un component 
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generacional de les característiques del grup. En el cas dels resultats del curs 2015 – 2016, 

els resultats van ser inferiors tot i treballar de manera competencial igualment. Valorem molt 

interessant fer la mitjana d'assoliment de la prova dels dos cursos per poder extreure les 

valoracions pertinents i els objectius de millora necessaris.

Índex d'alumnes que superen les competències: Avaluació diagnòstica - 3r de primària (globals)

Reflexió: els alumnes que cursaven tercer en el curs 14 – 15, a diferència que els alumnes  

de 6è del mateix any, havien fet tota la seva escolaritat a l’Escola Colors i treballant sempre 

amb la mateixa metodologia. Els seus resultats en les proves externes van ser molt positius i  

varien molt dels resultats de les CB de 6è del mateix curs. Ens cal reflexionar sobre els 

aspectes a millorar, però també cal vetllar per mantenir les metodologies que marquen la 

línia de treball de l’escola i que són afavoridores del desenvolupament de les competències 

bàsiques. 

Els resultats del curs 2015 – 16, d'aquestes proves externes, són inferiors i, parteixen d’una 

situació inicial que cal valorar i reflexionar. Cal determinar quins criteris d’avaluació s’han 

utilitzat per obtenir els resultats de CI i CM, ja què els resultats de les proves de 3r ens  

alerten sobre les carències que hi ha en la promoció de l'alumnat de CI. Sobre aquest punt  

l’escola  està  treballant  per  definir-los  i  durant  aquest  primer  trimestre,  com a objectiu  a 

desenvolupar en la PGA d'aquest curs, s'han realitzat sessions de treball per part de la CAD 

per a l'elaboració dels criteris de promoció. Per tant, en els anys posteriors s’han marcat uns 

percentatges de progrés que creiem que són més reals amb els criteris d’avaluació i les 

situacions dels grups-classes. 
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3.3  DAFO7

Per  a la  realització  de  la  diagnosi  del  centre s'han tingut  en compte  diferents  elements 

d'informació aportats pels diferents àmbits:

• Context: alumnat amb NEE, mobilitat, participació de les famílies, relació del centre 

amb l'entorn (projectes, voluntariat...)

• Recursos:  personals  (mobilitat  de  la  plantilla),  materials  (edifici,  dotacions,...)  i 

funcionals (formació, projectes,...)

• Ideologia,  estructura  organitzativa  i  funcionament:  documentació  de  centre  vigent 

(PEC en construcció, NOFC, PGA, MdC,PLC...)

• Resultats acadèmics de les proves externes de CB 6è i de correcció interna Proves 

diagnòstiques de 3r, AVAC de centre14-15 i 15-16. 

Aquesta diagnosi del centre ha estat complementada i de forma molt evident, amb el treball 

de  final  de  carrera  que  realitza  al  centre,  com  a  observadora  externa,  la  Sra.  Anna 

Fernández, estudiant de Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Catalunya (tutoritzada 

per  la  Psicopedagoga de l'EAP Sra.  Natacha Ros).  La  possibilitat  de  comptar  amb una 

proposta  d'intervenció  psicopedagògica  que  s'esdevingui  d'uns  indicadors  d'observació 

rigorosos i quantificables, ha permès recollir informació exhaustiva sobre la convivència al 

nostre centre en marc del programa del Departament d'Ensenyament Família i Escola. 8

A partir dels instruments de diagnosi utilitzats en aquest treball (enquestes passades a l'EDA, 

al Claustre, a l'AMPA i al grup de famílies participants en el grup de treball per a la resolució 

de  conflictes)  s'ha  obtingut  una  DAFO,  font  fonamental  d'informació  per  a  la  posterior 

proposta dels objectius de treball i millora de la cohesió social de la nostra escola. 

7   Recull del conjunt de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que es denoten amb l'anàlisi de dades realitzat.

8 Proposta  d'intervenció  psicopedagògica  per  a  la  millora  dels  processos  de  comunicació  entre  la  família  i  escola. 

Participació des de la corresponsabilitat dins de la comunitat educativa. Millora de la convivència escolar a partir  dels 

vincles.
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DEBILITATS INTERNES AMENACES
• Elaboració del PEC en construcció.

• No existència d'un pla de convivència 

de centre.

• Manca del Pla d'Acció Tutorial.

• Poca consolidació del Pla d’Acollida

• Manca d’eines quantificadores dels 

resultats en l’Educació en Valors.

• Dificultat en consolidar  metodologies 

plantejades en el PdD originari.

• Disparitat en l'obtenció de resultats de 

les CB.

• Desajustaments en els resultats de 

promoció dels diferents cicles i nivell.

• Elevat grau de càrrega docent

• Equip docent en procés d'estabilització

• Poc ús social del català  entre els 

alumnes 

• Tipus d'alumnat (elevat nombre amb 

NEE)

• Manca de línies existents de 

col·laboració. amb L'AMPA per a la 

creació d'una Escola de Pares i Mares.

• Alt percentatge de famílies amb 

indicadors de risc socio-econòmics.

• Dificultats de comunicació amb famílies 

nouvingudes.

• Manca de recursos humans i materials 

suficients per a desenvolupar les 

metodologies pròpies del centre.

• Manca de recursos humans de suport al 

funcionament del centre (personal PAS: 

TEI)

• Poc pes del català a l’entorn.

• Situació geogràfica de l'escola, 

allunyada dels òrgans de l'administració 

local

FORTALESES OPORTUNITATS
• Baix absentisme escolar a primària.

• Protocol d’absentisme.

• AMPA col·laboradora.

• Participació a diferents programes de 

l'entorn.

• Alumnat molt poc conflictiu.

• Claustre implicat i motivat.

• EDA en situació amb plaça definitiva al 

centre

• Edifici de nova construcció.

• Metodologia afavoridora de la inclusió i 

de la integració. 

• Bona col·laboració amb els agents 

externs

• Barri amb un bon teixit associatiu.

• Participació de les famílies en el 

procés ensenyament-aprenentatge 

dels seus fills.

• Escola Oberta a la col·laboració amb 

instituts de la comarca i associacions 

de voluntaris per l'obtenció de 

recursos personals.

• Bona coordinació amb les escoles i 

instituts del municipi.

• Proximitat física a la biblioteca i al 

centre cultural del poble.

• Índex d'alumnes matriculats al centre 

procedent d'altres cultures.

15 



4. OBJECTIUS A ASSOLIR

Segons la Llei  12/2009, del  10 de juliol,  d’educació, els dos grans objectius per garantir 

l’excel·lència i l’equitat i una base per l’aprenentatge al llarg de la vida per a l'escola pública  

catalana  són  la  millora  de  resultats  acadèmics  i  la  millora  en  la  cohesió  social.  Per 

aconseguir assolir  aquests objectius proposem desenvolupar a llarg termini uns objectius 

que es fonamentin en les metodologies competencials pròpies del nostre centre i que recullin  

mecanismes  d'avaluació  lligada  al  “saber  fer”,  vetllant  per  atendre  la  diversitat  i  les  

necessitats  educatives  especifiques,  promovent  la  inclusió  i  adaptant-nos  a  llur  entorn 

socioeconòmic9.

1. MILLORAR EN ELS RESULTATS ACADÈMICS

1.1. Consolidar l'Escola en Valors com a primer eix fonamental del PEC.

1.2. Consolidar l'Escola Plurilingüe com a segon eix fonamental del PEC.

1.3. Millorar al final de l'etapa els resultats de CB.

2. MILLORAR EN LA COHESIÓ SOCIAL

2.1. Millorar els factors de cohesió en l'alumnat nouvingut i les seves famílies de la 

nostra comunitat.

2.2. Millora dels factors de convivència del centre.

9 (LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA 12/2009 D’EDUCACIÓ - DECRET 102/2010,  DE 3 D’AGOST, D’AUTONOMIA 

DELS CENTRES EDUCATIUS) 
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4.1. Objectiu del PdD núm 1

 CONSOLIDAR L'ESCOLA EN VALORS COM A PRIMER EIX FONAMENTAL DEL PEC DE L'ESCOLA

INDICADORS DE PROGRÉS

• Document del Pla D'acció Tutorial validat i tancat. Situació inicial: en elaboració des del curs 16-17. Proposta: finalització el curs 2020-21. 

• Realització d'un 100% de les reunions programades.

• Nombre d'activitats programades en la línia de l'educació en valors establerta en el centre. Situació inicial: Totes les activitats programades 

queden registrades en el marc de l'educació en valors del centre. Proposta: recollida de dues activitats programades en cada una de les tutories 

i les especialitats seguint la línia de l'educació en valors del centre. 

• Grau de satisfacció per la participació en les activitats proposades de l'entorn proper.
Recollida de dades de l'indicador:

• Planificació trimestral de les reunions.

• Recull d’actes de les reunions.

• Recull de les dues activitats programades a cada tutoria i especialitat.

• Enquestes de satisfacció
Responsables: 
EDA / Equip Docent

ESTRATÈGIES 

1 Elaboració del Pla d'Acció Tutorial.

2 Establiment de dues reunions trimestrals l'equip docent per tal de compartir les programacions en valors.

3 Divulgació del projecte d'educació en valors de l'Escola Colors a la comunitat educativa.

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 2017 – 2021

1.1
Elaboració del PAT en l'àmbit del professorat per tal d'acordar els criteris de gestió de l'aula, dels deures, de 

les normes de conducta i dels nivells d'exigència
X

1.2 Elaboració del PAT en l'àmbit de l'alumnat  per tal d'acordar les maneres de dinamitzar el grup, conèixer la X X
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seva estructura i com responsabilitzar-los del seu entorn i companys.

1.3
Elaboració del PAT en l'àmbit de les famílies per tal d'acordar les reunions informatives grupals, entrevistes 

individuals i les comunicacions quotidianes.
X X

2.1 Creació d'espais per compartir les programacions en valors elaborades fins al moment. X X X X

2.2 Cerca i creació de noves activitats que complementen i amplien les fetes fins l'actualitat. X X X X

2.3 Integració de les activitats en valors dins les propostes didàctiques. X X X

3.1
Dinamització  d'activitats  pròpies  en  les  que  involucrar  a  la  comunitat  educativa  per  tal  d'evidenciar  la 

importància i responsabilitat dels nostres actes vers la comunitat.
X X X

3.2
Participació en els programes municipals que promouen diferents valors, i  si s’escau,  encabir-los com a 

projecte dins de les programacions d'aula.
X X X X

RECURSOS MATERIALS I FUNCIONALS

• Claustres pedagògics.

• Cicles.

• Trobades amb associacions de l'entorn proper. 

• Programa de Comunitat i Escola.

• Sociograma

4.2. Objectiu del PdD núm 2

CONSOLIDAR L'ESCOLA PLURILINGÜE COM A SEGON EIX  FONAMENTAL DEL PEC DE L'ESCOLA

INDICADORS DE PROGRÈS

• Grau de coneixement del projecte PLC a l'escola. Situació inicial: sense avaluar. Proposta: arribar a un percentatge superior al 80% de mestres 

del claustre que coneguin el PLC del centre.

• Nombres de trobades de coordinació dels mestres que imparteixen l'AICLE al centre.

Recollida de dades de l'indicador:
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• Enquestes final de curs.

• Recull de les actes dels Claustres pedagògics per el traspàs del PLC i el desenvolupament dels seus aspectes.

• Planificació de les trobades de coordinació AICLE.
Responsables:
EDA / Coordinador LIC / Departament d'Anglès / Equip Docent

ESTRATÈGIES 

1 Divulgació i implicació de tota la comunitat educativa en el tractament de les llengües a l'Escola Colors.

2 Consolidació de la línia metodològica AICLE en tots els cicles d'educació primària.

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 2017 – 2021 

1.1
Trobades amb el claustre per a presentar i donar a conèixer el PLC per la seva importància vertebradora en 

el tractament transversal i plurilingüe de l'ensenyament de les llengües.
X X X X

1.2
Realització de les reunions escaients per la presentació del PLC a l'AMPA,  Consell Escolar i amb altres 

centres docents de l'entorn o interessats en compartir.
X

2.1.  Implementació i seguiment de la metodologia AICLE recollida al PLC. X

RECURSOS MATERIALS I FUNCIONALS

• PLC (Document AICLE)

• Departament d'Anglès

4.3. Objectiu del PdD núm 3

MILLORAR AL FINAL DE L'ETAPA ELS RESULTATS DE CB

INDICADORS DE PROGRÈS

• Percentatge d'alumnes que superen les CB. Situació inicial de partida: 67% de mitjana de superació de les CB en els dos únics cursos. 

• Proposta: millorar els resultats inicials obtinguts en 2 punts anuals respecte la mitjana.10

10 Veure graella inferior de millora de percentatges i evolució, desglossada per àrees.
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Recollida de dades del l'indicador:
• Resultats de les proves externes de Competències Bàsiques de totes les àrees.

Responsables: EDA – Cap d'estudis / Equip Docent

ESTRATÈGIES 

1 Elaboració del disseny curricular basat en competències a partir de la formació rebuda per la Cap d'estudis.

2 Observació entre iguals a partir de les experiències compartides dins de les aules d'altres companys i companyes.

3 Adequació del percentatge de promoció dels nivells de primària a la realitat de cada grup i als resultats de les avaluacions internes i externes.

4 Formació de tot el claustre en metodologies competencials.

ACTUACIONS
TEMPORITZACIÓ 2017 – 

2021

1.1
Aplicació de les programacions per competències en les àrees instrumentals de tots els nivells al finalitzar el 4t  

curs d'aplicació del PdD. A partir de la formació rebuda al claustre  i de l'observació entre iguals i l'auto-avaluació 

com a eines de millora en l'activitat docent.

X X X X

2.1 Disseny i aplicació de les observacions entre iguals a l'aula. X X X X

3.1 Adaptació de les proves d'avaluació inicials i finals internes de totes les àrees al model competencial. X X X

3.2
Redefinició i seguiment, segons els resultats de les avaluacions, de la metodologia del treball des de l'EI a EP 

fent-la més globalitzada, participativa, activa, creativa i experimental per tal de fer-la més competencial.
X X X X

3.3 Implementació dels acords presos en l'adequació dels criteris de promoció adients al nivell i cicles. X

4.1 Formació de tot el claustre en metodologies competencials. X

RECURSOS MATERIALS I FUNCIONALS

• Claustres pedagògics.

• Reunions de Cicle.

• Formació externa i interna
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INDICADORS DE PROGRÉS DURANT ELS 4 ANYS D'APLICACIÓ DEL PDD DE SUPERACIÓ DE LES PROVES DE CB

OBJECTIU 3 Situació inicial (14-15) 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020

Competència lingüística: catalana 62,5 80,95 72 73 74 75

Competència lingüística: castellana 53,33 90,48 72 73 74 75

Competència lingüística: anglesa 80 85,71 83 83 84 84

Competència matemàtica 68,75 90,48 75 76 77 78

Mitjana anual 66,15 86,9 75,5 76,25 77,25 78

4.4. Objectiu del PdD núm 4.

MILLORAR ELS FACTORS DE COHESIÓ EN L'ALUMNAT NOUVINGUT I LES SEVES FAMÍLIES DINS LA NOSTRA COMUNITAT

INDICADORS DE PROGRÈS

• Grau de satisfacció del claustre, les famílies i l'alumnat vers el sentiment d'acollida i acompanyament realitzat. Situació inicial: no avaluada.  

Proposta: Increment d'un 5%  durant els 4 anys, a partir dels resultats obtinguts el primer curs.
Recollida de dades de l'indicador:

• Enquesta de satisfacció dels tutors/es, famílies i l'alumnat (6è si s'escau).

• Registre i quantificació d'activitats educatives en les que participen les famílies nouvingudes per cursos i per cicles a l'inici d'aplicació del PdD i 

al finalitza.

• Registre i quantificació d'accions iniciades i acabades del Pla d'Acollida (Nouvinguts) a l'inici d'aplicació del PdD i al finalitzar.

• Registre i quantificació de les intervencions del Coordinador LIC a l'inici d'aplicació del PdD i al finalitzar.

Responsable: EDA / Coordinador LIC

ESTRATÈGIES 

1
Elaboració i aplicació del 100% de les funcions previstes per Coordinador de Llengües i Cohesió Social al PLC com referent de l'alumnat  

nouvingut, i les seves famílies. 
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ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 2017 – 2021

1.1 Elaboració de la part del PLC referida als alumnes nouvinguts i les seves famílies. X X

1.2 Implementació completa del PLC en referència a les funcions LIC. X X

1.3
Revisió de la  planificació de les activitats  en les que participen  les famílies per tal  de fomentar  la  seva 

participació ordenada i equitativa a tots els grups.
X

1.4 Creació d'espais específics on compartir experiències i facilitar la participació de les famílies. X X

RECURSOS MATERIALS I FUNCIONALS

• Trobades EDA.

• PLC.

• Coordinador LIC.

• SSEE.

• Recursos de l'Administració Local (Mediadors/es).

4.5. Objectiu del PdD núm 5.

MILLORA DELS FACTORS DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

INDICADORS DE PROGRÈS

• Grau de satisfacció en la convivència a l'escola. Situació inicial: sense dades. Proposta: assolir un mínim del 80% de satisfacció en els quatre  

anys.

• Nombre d'activitats al voltant del Pla de Convivència, amb un mínim de dues l'any.
Recollida de dades de l'indicador:

• Enquesta als mestres i les famílies sobre la pròpia percepció vers la convivència i sobre la comparació del grau de cohesió dels resultats 

progressius dels sociogrames, entre l'inici i el final de curs, dels alumnes dels diferents grups.

• Recull quantitatiu de les accions realitzades en els tres àmbits d'intervenció.

• Recull dels resultats del sociograma dels grups classe.
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Responsable: EDA

ESTRATÈGIES

1 Elaboració del Pla de Convivència 

2 Participació de les famílies 

3 Escola de pares i mares (formació)

4 Carta de compromís educatiu

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 2017 – 2021

1.1 Elaboració del Pla de Convivència X X X

1.2
Elaboració  del  protocol  de  la  resolució  de  conflictes  dels  alumnes,  com  a  part  essencial  del  Pla  de 

Convivència 
X

2.1 Trobada trimestral amb les delegades de classe. X X X X

2.2 Trobada mensual amb els representants de l'AMPA. X X X X

3.1 Creació d'espais de formació de les famílies (xerrades, tallers, tertúlies, ...) X X X X

4.1
Divulgació de la carta de compromís com a eina de gestió dels drets i deures de les famílies, alumnes i 

escola.
X X X X

RECURSOS MATERIALS I FUNCIONALS
• Document: Proposta d'intervenció psicopedagògica per a la millora dels processos de comunicació entre la família i escola. Participació des de  

la corresponsabilitat dins de la comunitat educativa. Millora de la convivència escolar a partir dels vincles.

• Aplicació del Programa “Família i Escola” del Departament d'Ensenyament. 

• Trobades EDA.

• Sociograma.
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES

5.1. Equip directiu de lideratge compartit.

Segons l’article 147 de la llei de 12/2009, en exercici de l’autonomia organitzativa del centre,  

l’equip  directiu  pot  estar  format  pel  director/a,  el  secretari/a,  el/la  cap d’estudis  i  els  altres 

òrgans unipersonals que s’estableixin per reglament. 

Amb la intenció de potenciar la corresponsabilitat en les preses de decisió i dinàmiques de 

treball  en equip,  com a primera baula per  a  la gestió  i  organització de l'escola,  l'equip de 

direcció  ampliat  quedarà  format  en  primera  instància  per  l'equip  directiu,  Director/a,  Cap 

d’estudis, Secretari/a, i els càrrecs de coordinació del centre: coordinador/a d'educació infantil, 

coordinador/a d’educació primària11, coordinadora LIC, coordinador/a TAC i coordinador/a de 

Riscos Laborals. 

Aquest Equip de Direcció de l'escola té capacitat executiva per prendre les decisions adients en 

cada  una  de  les  seves  àrees  d'actuació  de  manera  consensuada  i  sempre  escoltant  les 

propostes pedagògiques del Claustre de Professors/es del centre. 

Aquest EDA es constitueix en un espai  de lideratge compartit  i  que a la  vegada trasllada,  

transmet i dóna a conèixer a tot l'equip docent, totes i cada una de les decisions pedagògiques i 

organitzatives  prèviament  reflexionades en funció  dels  objectius  a  aconseguir  a  mig  i  llarg 

termini. Cada un dels seus membres, en cada una de les seves àrees d'actuació, fomenta la 

participació de tota la comunitat escolar del centre i fa arribar les seves propostes a l'òrgan de  

direcció en forma de feedback permanent. Així, pretenem aconseguir en tot moment que els  

nostres docents treballin de manera cooperativa i democràtica per assolir els reptes que es  

plantegen en el dia a dia i es puguin, en definitiva, sentir partícips d'aquest projecte de forma 

general i transversal des de tots els àmbits d'actuació.

11 Fins el moment de passar a  ser escola d'una sola línia (sense grups duplicats) haurem de comptar a l'EDA, semptre que 

sigui possible, amb més d'un coordinador d'educació primària.
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5.2. Càrrecs i coordinacions.

La proposta ferma de continuïtat de l'Equip de Direcció Ampliat amb la que donarem estabilitat, 

continuïtat i millora al present projecte és la següent:

Equip Directiu:  

• Carme Real Granado (Directora).

• Ana MªTarín García (Cap d'Estudis).

• Mª Rosa Sansalvador Roca (Secretària).

Equip de Direcció Ampliat: 
• Mª Rosa Sansalvador Roca,  Miquel  Cánovas García,  Judit  Rigola Sala i  Laura Ruiz 

Romero (Coordinadors/es de cicle)

• Miquel Cánovas García (Coordinador Llengua i Cohesió Social)

• Olga Tomé López (Coordinadora Tecnologies per a l'Aprenentatge i  el Coneixement)

• MªJosé Barroso Indiano (Coordinadora Riscos Laborals)

Per  al  bon funcionament en l'organització i  la  gestió  de l'equip docent  i  de coordinació es 

vetllarà per contemplar espais de coordinació dins i  fora de l'horari  lectiu,  en funció de les 

tasques i funcions pròpies de cada un dels òrgans de coordinació del que es tracti.

• Equip de coordinació de cicle.

• Reunions amb la CAD i la MINICAD: la MINICAD és reunirà sempre de forma setmanal i 

comptarà amb la participació de l’EAP, l’equip de mestres d’EE i la cap d’estudis. 

La CAD es reunirà  de forma mensual.  Participen d'aquest  espai  de coordinació per  a 

l'atenció a la diversitat: l’EAP, l’equip de mestres d’EE, l’ equip de coordinació de cicle i la 

cap d’estudis. L’objectiu d’aquestes trobades és i serà donar resposta a les demandes dels  

tutors  i/o  especialistes  del  centre  per  a  l'atenció  a  alumnat  amb NNEE,  coordinar  les 

accions a realitzar pels diferents serveis d'atenció i traslladar la informació als docents.

• La comissió social (CSC) forma part de la CAD i intenta donar resposta, juntament amb 

els  Serveis  Socials  del  municipi,   a  les  necessitats  educatives  específiques  de  caire 

econòmic i social dels alumnes del centre que ho necessiten. Participen d'aquest òrgan de 

coordinació, juntament amb els membres ja esmentats, la Treballadora Social de l'EAP i el  

Coordinador LIC del centre.
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Sempre  que  sigui  possible,  i  de  forma  prèviament  consensuada  per  la  importància  dels  

mateixos,  es  preveurà  mantenir  els  espais  de  coordinació  i  de  col·laboració  entre  l'equip 

Directiu  i  la  Junta de l'AMPA, amb l’objectiu  d’anar  acompanyant,  coordinant,  dinamitzant  i 

informant dels espais comuns de participació, d’organització i de gestió del centre. Així com 

també s'organitzaran les reunions trimestrals necessàries amb els representats dels pares i 

mares d'alumnes de cada una de les classes (delegats i delegades de classe).  

5.3. Formació de l’equip humà.

El Pla de Formació de Centre ha de preveure al llarg d'aquests propers quatre anys comptar 

amb elements de formació interna i externa que vetllin per fomentar en el nostre equip docent  

espais  de  reflexió  compartida  al  voltant  de  les  metodologies  competencials  pròpies  del 
centre i l'avaluació competencial.

En aquest sentit, caldrà prioritzar la despesa en formació del centre per als propers cursos en i 

per desenvolupar entre els nostres docents el coneixement de la metodologia del treball per  

projectes a l'aula, així com formar-nos específicament en l'avaluació competencial de l'alumnat. 

Continuarem realitzant claustres pedagògics mensuals com a  espais de reflexió pedagògica 

compartida  i  aportació  de  bones  pràctiques;  espais  on  unificar  maneres  de  treballar  i 

d’aprendre, així com d'autoavaluar la pròpia tasca docent i permetre la seva transferència a 

totes les aules i nivells. Un espai, en definitiva, on créixer professionalment i de fomentar llaços 

de convivència. 

Per últim, fomentarem de forma sistemàtica l'observació entre iguals com una manera de 

modelar  la  nostra  intervenció  a  l'aula,  com l'oportunitat  de  transmetre  i  recollir  les  bones 

pràctiques dels propis docents, així com també de fer una pràctica reflexiva de la nostra tasca 

docent. 

5.4. Recursos.

Per portar a terme amb qualitat els objectius proposats haurem de comptar amb els següents  

recursos: 

• Pedagògics:  comptarem  amb  la  formació  en  centre,  les  formacions  externes,  la 

formació i treball entre iguals, la participació a seminaris o grups de treballs. 

• Organitzatius: ja esmentats anteriorment però que hauran de millorar en la planificació 

prèvia (ordre del dia), preparació, presa d’acord, posterior difusió i posada en pràctica 
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per part dels implicats. 

• Humans: plantilla de mestres; altres professionals possibles amb els que ens puguin 

dotar a petició del centre (TEI, TIS) i els familiars. També cal comptar amb els serveis 

educatius externs de la zona com l’EAP, SSEE, CREDA, com a assessors especialitzats 

en cada un dels seus àmbits. 

• Materials:  destinats  a  desenvolupar  les  metodologies  de  treball  que  permeten  en 

l'alumnat  el  desenvolupament  de  la  seva  creativitat,  recerca,  experimentació, 

manipulació, competència digital...

• Econòmics:  comptarem  amb  els  recursos  propis  del  centre  que  ens  arriben  del 

Departament d’Ensenyament,  de l’Ajuntament,  l’aportació de l’AMPA i  aportacions de 

donacions  de  particulars  i  empreses.  D’aquest  àmbit  de  gestió  econòmica  i 

administrativa s’encarregarà el membre de l’equip directiu: secretari/a (caldrà planificar 

una previsió de despeses mínimes en tots els àmbits esmentats per al període 2017-

2021). 

6. MECANISMES PER LA RENDICIÓ DE COMPTES

6.1. Rendició de comptes

L’avaluació serà contínua. Les accions realitzades per l'assoliment dels objectius plantejats es 

reflectiran en la Memòria Anual de Centre. Allà quedarà reflectit, en tot moment, si la previsió i 

treball final, durant els  cursos als que fa referència aquest PdD, s'han realitzat d'acord amb el  

seu plantejament inicial.

Els instruments que permetin aquesta avaluació seran, en cada moment, aplicats en funció de 

l'objectiu  a  assolir:  enquestes  de  satisfacció,  entrevistes,  recollida  de  les  valoracions  dels 

diferents membres de la comunitat, autoreflexió de l'EDA per a la regulació progressiva dels 

processos d'assoliment, etc. 

En definitiva,  l'avaluació  anual  de  l'equip directiu,  l'avaluació  formativa  que es reculli  en la 

Memòria Anual i l'avaluació final del PdD permetran retre comptes de l'assoliment satisfactori  

dels objectius plantejats en el mateix i una reflexió acurada sobre el seu resultat final. Aquesta 

rendició de compte farà ús, de forma indispensable doncs, dels mecanismes d'avaluació interna 

i externa que de forma preceptiva es fan al centre i que són magnífiques eines de control i  

valoració de la vida d'un centre. 
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Aquest projecte de direcció, queda elaborat, consensuat i  aprovat per tots els membres de  

l'Equip Directiu Ampliat de l'Escola Colors.

En Les Franqueses del Vallès a 25 de gener de 2017.

Signat:

EQUIP DIRECTIU

Carme Real Granado (Directora)

Ana Mª Tarín García ( Cap d'Estudis)

Mª Rosa Sansalvador Roca (Secretària)

EQUIP de COORDINACIÓ:

Miquel Cánovas García (Coordinador de cicle i Coordinador LIC)

Judit Rigola Sala (Coordinadoa de cicle)

Laura Ruiz Romero (Coordinadora de cicle)

Olga Tomé López (Coordinadora Tecnologies per a l'Aprenentatge i  el Coneixement)

MªJosé Barroso Indiano (Coordinadora Riscos Laborals)
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